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ماليِّ ِمَن الـُم�ْستَنَْقِع. يَعي�ُش الَبطُّ الأَليُف في الجاِنِب ال�سَّ

بيِع ، َوالـَجراُد الَّذي  تَعي�ُش الَفرا�ساُت الَّتي تَتَراَق�ُش في الرَّ

الَكثيِف  ْغِل  الدَّ ُع�ْسِب  الـَخريِف في  َف�ْسِل  ِبُقدوِم  يُـْخِبُرنا 

الَّذي يَـْك�سوهُ النََّدى.

ِللنَّْهِر بَيٌْت (َماأْوى) اأَيْ�ًسا.

َل اإلى الَبْحِر،  النَّْهُر الَّذي يُ�ساِفُر ِلـَم�سافاٍت َطويلٍة َحتَّى يَ�سِ

لَُه َمنَْبٌع اأَيْ�ًسا ، َوُهَو بَيٌْت داِفُئ الـِح�ْسِن .







يُْمِكنُنا اأَْن نُقاِبَل اأَ�ْسِدقاَء النَّْهِر َطواَل ِرْحلِة الَبْحِث َعْن َمنَْبِع النَّْهِر . 

َث) ،  تَْمَر�ُش الأَ�ْسماُك الَّتي تَعي�ُش في النَّْهِر ، اإِذا َمِر�َش النَّْهُر (تَلَوَّ

ُث النَّْهُر . �ُش ِب�ُسعوبٍة باِلغٍة ِعنَْدما يَتَلَوَّ َوتَتَنَفَّ

�شمك اأبو �شوكة الكوري

ْهِر، َوالَّذي ُي�شبُه �َشَمَك الِقْر�ِش( �شُكواليُدو�ش )�َشَمُك قاِع النَّ

�َشَمُك المْنفاخ

تعي�ُش اأنواٌع َعديدٌة ِمَن الأَ�ْشماِك في اأَْنهاِر ُكوريا ، َنْذكُر ِمْنها : �َشمُك ال�ّشْلندر ، �َشمُك اأبو �شوكة ، �َشمُك الـ »موِري« ، 

َبَحْت َقِذرًة ، َتـْمَر�ُض الأَ�ْسماُك ِمْن َفْوِرها . ْهِر َواأَ�سْ َثْت مياُه النَّ قية .. َواإذا َتَلوَّ �َسمُك الـ»�َسبُّوط« وهي تعي�ض َفَقْط في المياِه النَّ



تَ�ْسَبُح ُخنِْف�ساءُ الماِء ِببُْطٍء .

ٍة َوِب�ُسْرعٍة َعلَى �َسْفحِة النَّْهِر يَ�ْسَبُح زيُز الماِء ِبـِخفَّ

تَ�ْسَبُح َح�َسرةُ »فيلُفروي« حاِملًة بَيْ�َسها َعلَى َظْهِرها .

َهِذِه الـَح�َسراُت �َسديقاٌت َطيِّباٌت ِللنَّْهِر .

زيُز الماءُخْنف�شاء الماء الُكورّية  
ُخْنِف�شاء الماء

مايرح�شرة فيلُفروي

مُّ :  ٌة« َوِهَي َت�سُ ْهِر ُيْطَلُق َعَلْيها »َح�َسراٌت مائيَّ ْهِر . الـَح�َسراُت الَّتي ُتوَلُد َوَتعي�ُض في مياِه النَّ َيعي�ُض الَعديُد ِمَن الـَح�َسراِت في النَّ

ة ، َوالماَير . اح الماِهر )َح�َسرٌة َت�ْسَبُح َعَلى َظْهِرها( ، ُخْنِف�ساُء الماِء الُكوريَّ بَّ �ِسترايْدَر الماِء )َح�َسراٌت َر�سيقٌة( ، ال�سَّ





ُم َطحاِلُب  تَُدعِّ  ، �َسْحلًة  المياهُ  تَكوُن  َحيْثُما 

�سيقِة ، َوتَنْتَ�ِسُر  الماِء اأَْج�ساَمها ِبـُجذوِرها الرَّ

اأَْمواًجا  لَْو كانَْت  َكما  اإلى جاِنٍب،  ِمْن جاِنٍب 

ُك َعلى �َسْفحِة النَّْهِر . تَتََحرَّ

َزْعَتر الماِء

َفر ُلوت�ش اأَ�شْ َق�ضُّ الماء

ي ُطْحُلب َبطِّ

ِفيها  ُع  َت�سَ ٌة  ُمِهمَّ اأَماِكُن  اإِنَّها  َبْل  ِلْلماِء،  الأُْك�سِجين  ِبَتْوفيِر  الماِء  َطحاِلُب  َتْكَتفي  ل 

ها . الأَ�ْسماُك َبْي�سَ





غاَرهُ َويَُربِّيها في ُع�شٍّ ِبالُْقْرِب  يُْطلَُق َعلَى طاِئِر الُقْرُقف الَكبيِر الَّذي يَ�سُع �سِ

الأَْجِنحِة  ذي  قوِر)  ال�سُّ ِمَن  (نَْوٍع  اهيِن  ال�سَّ طاِئِر  َعلَى  َوَكَذِلَك   ، النَّْهِر  ِمَن 

يور َغيُْر الـُمهاِجرِة « ، ِلأَنَّها تَ�ْستَِقرُّ في َمكاٍن واِحٍد . الَقويَِّة، ا�ْسُم » الطُّ

َمِك الِهْندّي . اِد ال�سَّ يَّ نونو ، َوالُغراب ، َوطاِئِر الحْجِل )َتْدُرج( ، َو�سَ َوَيْنَطِبُق الأَْمُر َنْف�ُسُه َعَلى طاِئِر ال�سُّ





قُة،  الـُمَطوَّ ْقزاِق  الزَّ ُطيوُر  تَعوُد 
يْـــــِل الأَ�ْســــــوِد  يــــــوُر ذاُت الـذَّ َوالطُّ
يْـِف ،  الـَمْجــــدوِل فـــي َف�ْســـــِل ال�سَّ
َوتُـْحِدُث تَـَموُّجاٍت َعلى �َسْطِح مياِه 
الَّذي  الأَبَْي�ُش  الَبطُّ  َويَقوُم  النَّْهِر، 
عاٍت َمَع التَّيَّاِر ِبتَْدِفئَِة  يَ�ْسَبُح في تَـَجمُّ
تاِء . دِة في ال�سِّ ِمياِه النَّْهِر الـُمتََجمِّ

َتْغييِر  اأَْثناَء  اآَخَر  اإلى  َمكاٍن  ِمْن  َتطيُر  الَّتي  يوُر  الطُّ
يوُر الـُمهاِجرُة « .. الُف�سوِل، ُيْطَلُق َعَلْيها » الطُّ

ْيِف،  يور الَّتي ُتهاِجُر اإلى ُكوريا في ال�سَّ وَنْذُكُر ِمْنها الطُّ
الِوْقواق  طاِئُر   - َفر  الأَ�سْ الـِمْنقاِر  ذاُت  :الَبْجعُة  ِمْثل 
تاِء  ال�سِّ في  الـُمهاِجرُة  يوُر  الطُّ ا  اأَمَّ  . غيُر  ال�سَّ َوالِوْقواُق 

ّي َوالَكْركي . َفِمْنها :الَبـجُع - الأَُوّز الَبرِّ





يَِجُب اأَلَّ نَنْ�َسى تَيَّاَر الماِء الَّذي يَ�ْسري 

ا�ِسعِة َوالأَنْهاِر . َحْوَل الـُحقوِل ال�سَّ

ْهِر « . ُن ما ُيْعَرُف ِبا�ْسِم »ُحقوِل النَّ ْهِر ، َيَتَكوَّ ُع الـُمَخلَّفاُت في قاِع النَّ ِعْنَدما َتَتَجمَّ





ُب  يَنْمو َعديٌد ِمَن المَحا�سيِل ِعنَْدما تَتَ�َسرَّ

يََرى  ِعنَْدما  النَّْهُر  َويَتَباَهى   . النَّْهِر  ِبمياِه 

يَل تَنْمو في َحْقِلِه . َهِذِه المَحا�سِ

ْهِر . بِة ، َوالَّتي ُتْرَوى ِبماِء النَّ ًدا في التُّْربِة الـِخ�سْ َتْنمو َهِذِه المَحا�سيُل َجيِّ





ُب مياهُ النَّْهِر َحرارةَ اأَْج�ساِم الأَْطفاِل الَّذيَن يَ�ْسبَحوَن فيها . ِة ، تَُرطِّ يِْف الحارَّ في اأَيَّاِم ال�سَّ



ُد مياهُ النَّْهِر ِبالكاِمِل ، ِبما يَ�ْسَمُح ِللأَْطفاِل ِبُركوِب  تاِء الباِردِة ، تَتََجمَّ في اأيَّاِم ال�سِّ
جاِت َعلَى �َسْطِح النَّْهِر . لاّ الزَّ



ًقا َقويًّا ِمَن الماِء ، الَّذي يَتَتابَُع هاِبًطا اإلى َم�سافاٍت  ُن النَّْهُر تََدفُّ يَُكوِّ

اأَْعَمق َواأَْعَمق، بَعيًدا َعْن �َسْطِح النَّْهِر .

ًة واحدة ) عند  ة النهر، وهو مفيٌد للب�سر لأن الماء الذي ُيـْحَجُز داخل ال�ّسد ، يتمُّ ا�ستغالُل اندفاِعه مرَّ فَّ دُّ هو بناٌء ُيقاُم على �سِ ال�سَّ

ابات ال�سد ( لَتْوليد الَكهرباء الالزمة ل�ْسِتغاللها في َمناٍح عديدٍة من حياتنا .. كما اأن ال�سد - عند حدوث الَجفاف - ينقُذ  فتح َبوَّ

الإن�ساَن من الموت َعَط�ًسا .. ومن جهة اأخرى ، فاإنه عند ُحدوث َفـَي�سان للنهر ، ي�ستطيع ال�سد اأن يحجَز َهذا الفي�ساَن ، ويقلِّل - اإلى 

ِة َخ�سائر . حدٍّ كبيٍر - من ُحدوث اأيَّ





يَبُثُّ النَّْهُر الـَحياةَ في بَْع�ِش الكاِئناِت ..





ِمْن  َحياتَُه  يَ�ْستَِمدُّ  َوبَْع�ُسها 

وجوِد النَّْهِر ..





َوالَبْع�ُش الآَخُر يَلْهوَن في مياِه النَّْهِر ..





الكاِئناِت  ُكلِّ  بَيُْت  هَو  النَّْهَر  َفاإنَّ   ، َوَحقيقًة 

الَّتي تَعي�ُش َعلَى الأَْر�ِش .





َوَكما اأَنَّ ِلُكلِّ الَكائناِت الـَحيَّة َماأًْوى ، َفالنَّْهُر لَُه اأَيْ�ًسا َمنَْبٌع (َمنْ�َساأ).. 

ُد  َذِلَك المكاُن الَّذي يُ�ْسِبُح فيِه َقلُْب النَّْهِر داِفئاً ، ِعنَْدما يَتََردَّ

ا�ْسُم النَّْهِر َعلَى الأَلْ�ِسنِة .. 

عادِة ،  َذِلَك الـَمكاُن الَّذي يُ�ْسِبُح فيه َقلُْب النَّْهِر ُمْفَعًما ِبال�سَّ

ِد اأَْن تَـْخُطَر الِفْكرةُ في باِلِه . ِبـُمَجرَّ





ْرنا ِباأَ�ْسِدقاٍء َكثيريَن ، َونَْحُن نَبَْحُث َعْن  لََقْد َمرَّ

َمنْ�َساأ النَّْهِر ... 

خوِر  اإِنَّ َمنْ�َساأ النَّْهِر ِعبارةٌ َعْن تَيَّاٍر �َسغيٍر بَيَْن ال�سُّ

الـَمْوجودِة َعبَْر الـِجباِل ..

تَيَّاٌر ...

�َسغيٌر ...





دليل اإر�سادي
ْهر ؟ من اأَْيَن جاَء النَّ

ـــُع ميــــاه الأمطــــار  تتجــمَّ
ــــة  قمَّ مــــن  الـُمْنَحــــدرة 
ب الأر�ض ، في َجْوفها ،  َعْبَر الِوْديان ، وَتَت�سرَّ الجبل، وت�سقُّ طريقها 
ُن الماء المنحدر عبر الوديان َم�ساراٍت  الأمطار التي ت�سقُط عليها . يكوِّ
نًة  ى »التيار«، ُمكوِّ متعددًة، تتالقى فيما بينها لتكون َم�ساًرا كبيًرا ي�سمَّ
ُل  ع َتْحَت الأر�ض فاإنها َتت�سكَّ فيما َبْعد »الأنهار« .. اأما المياه التي تتجمَّ

ْهر.. ْمن النَّ ق - ب�سكٍل اأو باآخر - �سِ في عيوٍن واآباٍر ، و�سْرعان ما تتدفَّ
خوَر  ال�سُّ معها  حاملًة   ، ب�سرعة  المياه  من  كبيرة  كمياٌت  ق  تتدفَّ
�ساع  المحيطَة بها واأجزاء من التربة اإلى قاع النهر ، مما يزيُد من اتِّ
ياح َفْوقها،  ق مياه النهر ، متاأثرة ِبَحركِة الرِّ عْر�ض النهر ، بينما تتدفَّ
المكاَن  النهر  يعدُّ  ل   ، حاٍل  اأية  وعلى   . م�ستقيٍم  طريٍق  في  َو�سائرًة 
الذي يتجمع فيه الماء المتدفق فح�سب ، ولكن هناك كذلك َكثيًرا من 
اأن هناك  ، كما  هر  النَّ تعي�ُض في  التي  الدقيقة  والـَحيوانات  النباتات 

ى  ى من الكائنات التي تتوالد في النهر ، والتي تتغذَّ اأْعداًدا ل ُتـْح�سَ
على كثير من الكائنات الحية التي توجد في النهر .

دود التي يمكن اأن تقام على مجرى النهر،  وباعتباِر البحيراِت وال�سُّ
3 في المائة من �سْطح الأر�ض ، كما اأن  اإلى   2 فاإنَّ النْهَر ي�سغل من 
َحواَلي ثالثة اأرباع مناطق المياه الَعْذبة )مناطق المياه التي ل تحتوي 
ة  اأْمالًحا( تتواجد كمناطق َثْلجّية ُمتَجّمدة في كل من المناطق الُقْطبيَّ
م�ستمرٍّ  ب�سكل  ق  يتدفَّ ل  بينما   .. ال�ّسواء  على  الـَجنوبيَّة  اأو  ة  ال�ّسماليَّ
قاباًل  �سيًئا  يعد  ، وهذا ل  َفقط  ُرْبعها  اإل  العذبة  المياه  من كل هذه 
لها البحار ، والتي ي�سل اإجمالي من�سوبها  للـُمقارنة بالمياه التي ت�سكِّ
اإلى مقدار 97 في المائة من اإجمالي المياه، التي على �سْطح َكْوكب 
ي في الوقت نف�سه تقريًبا م�ساحَة 71 في المائة  الأَْر�ض ، والتي تغطِّ

من �سطح الأر�ض .
اأو  ا  ثريًّ مجتمًعا  َيْكفل  فالنهر   ، الأهمية  غاية  في  مكاٌن  النهر  ولكن 

جيل وون - كيم
اأ�صتاذ علوم الحياة بجامعة �صيوؤول



ماء  في  الحياَة  ت�ستطيع  ل   ، متنوعٍة  حية  لكائنات   ، بالحياة  ُمْفعًما 
البحر .. كذلك ، فاإن النباتات والحيوانات التي تعي�ض على الياب�سة ، 
ل ت�ستطيع اأن تعي�ض في مياِه البحر المالحة .. كما اأننا نحتاج اإلى ماء 

راعة ، وللح�سول على ما نحتاج اإليه من مياٍه لل�سرب . النهر للزِّ
�ْسبة لالأنهار الكورية ، فاإن هناَك كائناٍت دقيقًة للغاية ، ل يمكن اأن  وبالنِّ
فيلّيات والإِيوِجلينا والأَميبا . كما اأن  دة ، مثل : الطُّ َنراها ِبُعيوننا المجرَّ
يماتودا( وَبراغيث الَبْحر وَخناف�ض  يدان الخيطّية )النِّ ا : الدِّ هناك اأْي�سً
البحر ، مثل : َح�سرة »الماير« ، و»َعْقرب الماء« و»َح�سرة ال�ّسِتراْيدر« ، 

والتي تحيا كذلك في الأنهار ..

المياه  في  تعي�ض   ، الأ�سماك  من  هائلة  متباينًة  اأنواًعا  هناك  اأن  كما 
ينية ، و�سمك  العذبة ، مثل : الأ�سماك التي تعي�ض في ِقيعاِن الأنهار الطِّ
ال�ّسلور، وكذلك بع�ض اأنواع الـَجْمَبري التي تعي�ض في النهر. وعندما ياأتي 
خلة ،  اد ، وطاِئر الدَّ يَّ ْيف ، فاإن كائناٍت عديدًة، مثل : الملك ال�سَّ ال�سَّ
تبداأ  اللْقلق  واأنواٌع كثيرة من طائر   ، الـَحَلقات  غير ذي  ال�سَّ قزاق  والزَّ
تاء ، فاإن طيوًرا ، مثل : الَبْجعة ،  في الـِهْجرة اإلى كوريا .. اأما في ال�سَّ
ْهَر  النَّ اإن   . اإلى كوريا  َتْبداأ كذلك في الهجرة  ، والَكْركي  يِّ  البرِّ والأوزِّ 
بيٌت لأ�سدقاء كثيريَن .. واإنه اإذا لم تكن هناك اأنهاٌر ، َفما كنا لن�ستطيَع 

دقاء . اأن نرى هوؤلَء الأَ�سْ



َل ِبالأُْك�ِسجين َحْوَلـها . باتاُت َوالـَحَيواناُت التي َتعي�ُض على الأَْر�ض الـَهواَء المحمَّ �ُض النَّ َتَتَنفَّ
اِئَب في الماِء.  حاِلُب التي َتعي�ُض في الأَْنهاِر الأُك�سجيَن الذَّ �ُض اأَ�ْسماُك المياِه الَعْذبِة َوالطَّ َتَتَنفَّ

يٍّ َلْو َقلَّْت ِن�ْسبُة الأُك�سجين في المياِه . حِّ �ْسلوٍب �سِ باتاُت َوالـَحَيواناُت اأَْن َتعي�َض ِباأُ َول َت�ْستطيُع النَّ
َمُك  ُل ال�سَّ َة هَي المكان الَّذي ُيَف�سِّ حالَب المائيَّ ْك�سجين . اإنَّ الطَّ ا ل َن�ْستطيُع الـَحياَة ُدوَن اأُ َنْحُن اأَْي�سً
ُة الَّتي َتعي�ُض  باتاُت المائيَّ َدٌر َغِنيٌّ ِلِغذاِء الـَحَيواناِت . َتْنمو النَّ ا َم�سْ اأَْن َي�سَع فيه الَبْي�َض ، َوهَي اأَْي�سً
َة  ُل َلـها مادَّ ْم�ِض، الَّتي ُتـَمثِّ ْوِء ال�سَّ ًة َكبيرًة ِمْن �سَ ٍة؛ ِلأَنَّها َت�ْسَتْقِبُل َكميَّ يَّ حِّ ورٍة �سِ ِة ِب�سُ قيَّ في المياِه النَّ

ِر . ًة ِباْلَعديِد ِمَن الَعنا�سِ ِغذاٍء َغنيَّ

ًة َجديدًة . َر ِغذائيَّ ُن ِمْنُه َعنا�سِ ُة الأُك�سجيَن ِلُتعيَدُه اإِلى المياِه، الَّتي ُتَكوِّ باتاُت المائيَّ ُتْطِلُق النَّ
ِة حاٍل -  ها - َعَلى اأَيَّ قيِة ِلالأَْنهاِر. َوَلِكنَّ باتاِت َوالـَحَيواناِت الـَحياَة في المياِه النَّ َي�ْستطيُع َعديٌد ِمَن النَّ

مًة . َبَحِت المياُه ُم�َسمَّ َثْت ِمياُه الأَْنهاِر ِبالـَجراثيِم ، اأَْو اأَ�سْ ة اإِْن َتَلوَّ حيَّ ل َت�ْسَتطيُع الـَحياَة ِبَطريقٍة �سِ
ْهَر ُمِهمٌّ  ِدقاِء َلنا . ِلَذِلَك .. َفاإِنَّ النَّ ِل الأَ�سْ ا ِمْن اأَْف�سَ بيَن . َوُهْم اأَْي�سً يِّ ِدقاِء الطَّ ْهِر َعديٌد ِمَن الأَ�سْ ِللنَّ

�ْشبِة َلنا . ا ِبالنِّ ِجدًّ



الموؤلِّفة:

اللُّغة  ِق�ْسم  �سة في كليَّة الآداب ،  َجْت الموؤلِّفة كانج مين - �سيونج في جامعة »هان يانج«، متخ�سِّ َتـَخرَّ  
كتوراه من الجامعِة نف�ِسها . وبعد تلقيها  ْكملت درا�ساِتها الُعليا للـُح�سول على درجِة الدُّ الكورّية واآداِبها، َواأَ
�ضِ الأطفال وح�سولها على المركز الأول في »م�سابقة كوريا لأدِب وَق�س�ضِ هاْنز  جائزَة الإبداع في َق�سَ
ْحدث اأعمالها: »اأطفال  ْمِن اأَ كري�ستيان اأَْندر�سن «، احترفِت الكتابَة لالأطفال واتخذتها ِمْهنًة لها. ومن �سِ

مدر�سة وادي الزهرة « ، و»اأو�سوكابرالي�سا « ، و» اآي تي تي كاي « .

الفنون  بكلية  ال�سرقية  الفنون  ق�سم  في  ج  تخرَّ  ، روك   - جو  لي   : الّر�صام 
»داّلي،  اأَْبَرِزها:  الر�سوم،  من  بعديٍد  قام  هي«،  »كيونج  جامعة  في  الجميلة 
ك ذو الأَْجنحة« ، و»اأ�سرار  ف القمر « ، و» الكر�سي المتحرِّ الوجه الآخر لِن�سْ
ْيف « ، و» القّطة التي خطفت الَكْتكوت « ..  هرة والطَّ غابة جوك ِهل« و »الزَّ
وحالًيا ، فاإنه يقوُم بت�سميِم اُل�ْستوديو الخا�ّض به في المتحف القومّي الكورّي 

ى َجْهِده لإبداِع ُر�سوٍم رائعٍة لالأطفال . »جوانج نيونج« ، ويْبُذُل اأَْق�سَ

ا في درا�سة  �سً ج في جاِمعة هاْنكوك ، متخ�سِّ ر : كيم جيل وون ، تخرَّ المحرِّ
ُعلوم الـَحَيوان ، ثم ح�سل على درجة الدكتوراه في �ُسلوِك الـَحيوان من جامعة 

نان�ش بفرن�شا .
عمل باحًثا لفترة بجامعة »ِوي�ْسُكوْن�سن« بالوليات المتَّحدة ، وهو يقوم حالًيا 
َهْيئة  ْمن  �سِ »�سيوؤول«،  بمدينة  القومّية  الجاِمعة  في  الـَحياة  ُعلوم  بَتْدري�ض 

ى بـ » َعْقل كوريا « . َتْدري�ض البرنامج الـُم�َسمَّ
غاِر الـَحَيوانات « ، و» كْيَف َتْبني الـَحَيوانات  ة موؤلَّفات ، ِمْنها: » رعاية �سِ وله عدَّ

ُبيوَتها ؟ « ، و» ِهْجرة الـَحَيوانات « .


